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للطروحات األوليةل لخير كابيتاوق اصند

كابيتاللصندوق الخير التقرير السنوي 
م    2021للطروحات األولية للعام 

:مقدمة

منيداروالذيم،2120العامخالل(الصندوق)األوليةللطروحاتكابيتالالخيربصندوقالمتعلقةالمعلوماتالتقريرهذايبين

.م2120العامخاللللصندوقالماليةالنتائجإىلباإلضافة،(الصندوقمدير)السعوديةكابيتالالخيرشركةقبل

:االستثمارصندوقمعلومات(أ

اإليضاح البيان 

صندوق الخير كابيتال للطروحات األوليةاسم صندوق االستثمار1

2
مار أهداف وسياسات االستث

وممارساته

رأسميةتنيف(مفتوحعاماستثماريصندوقوهو)للصندوقاالستثماريالهدفيتمثل
ركاتالشأسهميفأساسيبشكلأصولهالصندوقيستثمر.الطويلالمدىعلىالمال

درجةالمالشركاتأسهمويفاألوليةاألسواقيفالعاماألويلالطرحفترةخاللالمساهمة
اولةالمتدالصناديقوالثانويةاألسواقيفإدراجهاعلىسنواتخمسيمضلمالتيحديثا

األوسطالشرقوإقليمالخليجيالتعاونمجلسودولالسعوديةالعربيةالمملكةيف
,ندوقالصيفاستثمارهاوسيعادللمشتركيننقديةأرباحأيتوزيعيتمولن.أفريقياوشمال

االخيرمؤشر)اإلرشاديالمؤشرأداءمعدليفوقأداءتحقيقإىلالصندوقيهدفكما
سوفالتيالشركاتجميعفإنالصندوقإستثماراتوألغراض(األوليةللطروحاتكابيتال
الخيرلشركةالشرعيةالمعاييرمعالمتوافقةالشركاتمنستكونالصندوقبهايستثمر
.السعوديةكابيتال

3
سياسة توزيع الدخل 

واألرباح
.لن يتم توزيع أي أرباح نقدية للمستثمرين وسيعاد استثمارها يف الصندوق

الصندوق تقارير4
م متاح عند الطلب 2021إن  التقرير السنوي لصندوق الخير كابيتال للطروحات األولية للعام 

.وبدون مقابل

5

اإلرشادي المؤشروصف
للصندوق 

الخير كابيتال للطروحات األوليةمؤشر

الموقع اإللكتروين لمزود
(إن ُوجد)الخدمة 

الخير كابيتال للطروحات األوليةمؤشر
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:الصندوقأداء(ب

:التاليةالبنودخاللمنم2021وم2019بينماالثالثةاألعوامخاللالصندوقأداءبينمقارنةتوضحالتاليةالجداول(1

(ريال سعودي)مالية ةنهاية كل سنيفقيمة أصول الصندوق صايف -أ

م2021 م2020 م2019 السنة/البند

12,085,941 12,226,710.34 5,107,782.00 قيمه أصول الصندوق

م2021 م2020 م2019 السنة/البند

9.3503 8.1541 6.7302 قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

(ريال سعودي)مالية ةنهاية كل سنيفقيمة أصول الصندوق لكل وحدة صايف -ب

(ريال سعودي)وأقل صايف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية أعلى -ج

م2021 م2020 م 2019 السنة/البند

أعلى أقل أعلى أقل أعلى أقل
صايف قيمة أصول الصندوق

9.4352 8.1661 8.1683 5.9678 6.75 6.15

نهاية كل سنة ماليةيفالوحدات المصدرة عدد -د

م2021 م2020 م2019 السنة/البند

44,984 1,156,866.00 عدد الوحدات المصدرة 4,670.00

(حيثما ينطبق)وحدةالموزعة لكل رباح قيمة األ-هـ

.م2021ال توجد أي أرباح موزعة على وحدات الصندوق خالل عام 

نسبة المصروفات-و

م2021 م2020 م2019 السنة/البند

2.44% %1.40 %3.31 نسبة المصروفات
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.(إن ُوجدت)استحقاقها وتاريخنسبة األصول المقترضة من إجمايل قيمة األصول، ومدة انكشافها -ز

.الينطبق

.الصندوقنتائج مقارنة أداء المؤشر االسترشادي للصندوق بأداء -ح

م2021 م2020 م2019 السنة/البند

14.67% 21.13% أداء الصندوق  3.94%

18.71% أداء المؤشر اإلسترشادي  4.70% 13.74%

:التاليةللبنودوفقا  الصندوقأداء(2

(أو منذ التأسيس) العائد اإلجمايل لسنة واحدة وثالث سنوات و خمس سنوات -أ

منذ اإلنشاء 
خمس  سنوات 

(م2017-2021)

لثالث سنوات 

(م2019-2021)

لسنة واحدة 

(م2021)
السنة/البند

-6.50% 23.35% 38.93% 14.67% العائد اإلجمايل

(أو منذ التأسيس)اإلجمايل السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية العائد -ب

منذ 

اإلنشاء 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السنة/البند

-6.50% 14.67% %321.1 3.94% %14.60- %9.83- 4.36% -19.44% العائد اإلجمايل

م2120والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق خالل العام الخدمات -ج

(ريال سعودي)المبلغ  البند

147,253.08 أتعاب االدارة

14,984.00 رسوم الحفظ

0.00 مكافات اللجنه الشرعية

32,000.00 مراقب الحساباتأتعاب 

10,000.00 مكافات أعضاء مجلس االدارة

7,500.00 الرسوم الرقابية

41,270.44 رسوم المؤشر االرشادي

5,000.00 رسوم السوق المالية

29,883.45 رسوم ضريبة القيمة المضافة

6,475.00 أخرىمصاريف 

:اآليتتوضيحباإلضافة إىل المعلومات الموضحة يف الجدول أعاله، يود مدير الصندوق 

 2.44 .من صايف قيمة األصول هي م 2021أن إجمايل نسبة المصروفات كما ىف عام%

 مدير الصندوق لم يقرر التنازل أو االعفاء عن أي رسوم أو تخفيضها أن.
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.يجب تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افتراض بشكل متسق-د

تم االعتماد على القوائم المالية المدققة يف احتساب األداء 

.إذا حدثت تغييرات جوهرية خالل الفترة وأثرت يف أداء الصندوق، يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح( 3

.م2021لم يحدث أي تغيير جوهري يؤثر  على أداء الصندوق خالل عام 

وتاريخ الجمعية العمومية السنوية على أن تحتوي على اسم الُمصِدر التصويت اإلفصاح عن ممارسات ( 4

(االمتناع من التصويت/ موافق غير / موافق )وموضوع التصويت وقرار التصويت 

:م بالتصويت يف الجمعيات العمومية التالية لصالح الصندوق2021قام مدير الصندوق خالل العام 

السبب امتنع
ال 

أوافق
أوافق جداول االعمال

ة تجنب أي تبعات قانوني

ثر نتيجة التصويت مما يؤ 

سلباً على مصلحة مالكي 

الوحدات

 بينمناإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلىالتصويت-001

م2021ديسمبر10تاريخمنتبدأوالتيالقادمةللدورةالمرشحين

.م2024ديسمبر09بتاريختنتهيحيثسنوات،ثالثومدتها

(للمرشحينالذاتيةالسيرمرفق)

ة تجنب أي تبعات قانوني

ثر نتيجة التصويت مما يؤ 

سلباً على مصلحة مالكي 

الوحدات

 وابطوضمهامهاوتحديدالمراجعةلجنةتشكيلعلىالتصويت-002

10تاريخمنتبدأوالتيالجديدةللدورةأعضائهاومكافآتعملها

م،2024ديسمبر09تاريخيفالدورةانتهاءوحتىم2021ديسمبر

 ً محمد/الدكتور.1:هم(الذاتيةسيرهمالمرفقة)المرشحينأنعلما

ً –الكناينعليبنفرجبن هللاعبدبنالعزيزعبد/األستاذ.2رئيسا

ً –الحيدريمحمدبن بنوسام/األستاذ.3عضوا

ً –الفريحيمحمدبنحسين عضوا

م2021-10-14جمعية عمومية عادية بتاريخ -للرياضةلجام لشركة تصويت 

م  2021-01-20جمعية عمومية غير عادية بتاريخ -لشركة الزورديتصويت 

السبب امتنع
ال 

أوافق
أوافق جداول االعمال

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 األساس،الشركةنظاممن(18)المادةتعديلعلىالتصويت

اءأعضعددتخفيضخاللمن(اإلدارةمجلسأعضاء)بـالمتعلقة

نمابتداءوذلكأعضاء،سبعةإىلأعضاءتسعةمناإلدارةمجلس

م2021أبريل26بتاريخالتاليةالمجلسدورةبدايةتاريخ
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السبب امتنع
ال 

أوافق
أوافق جداول االعمال

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 مالرأسزيادةبشأناإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت-001

-أ -:يليلماوفقاالشركةلمساهميأسهممنحطريقعنالشركة

بلقالمالرأس-ب .ريالمليونخمسين:للزيادةاالجمايلالمبلغ

الزيادةبعدالمالرأسويصبحسعودي،ريالمليون200الزيادة

عدد-ج.25%قدرهازيادةبنسبةأيسعودي،ريالمليون250

عددويصبحسهم،مليون20-:المالرأسزيادةقبلاألسهم

لزيادةالتوصيةهذهتهدف-د.سهممليون25الزيادةبعداألسهم

نمومعدالتتحقيقيفيساهممماالشركةمواردلتعزيزالمالرأس

أربعةلكلواحدسهم:الزيادةمعدل-ه.القادمةاألعوامخاللجيدة

منريالمليون50مبلغرسملةخاللمنالزيادةستتم-و.أسهم

تمسيأسهمكسوروجودحالةيف-ز.المرحلةواألرباحاالحتياطي

سوق،البسعروتباعاألسهمحملةلجميعواحدةمحفظةيفتجميعها

سبحكلللمنحةالمستحقيناألسهمحملةعلىقيمتهاتوزعثم

ً 30تتجاوزالمدةخاللحصته، األسهمتحديدتاريخمنيوما

البند،ىعلالموافقةحاليف:األحقيةتاريخ-ح.سهملكلالمستحقة

جمعيةالانعقاديوملألسهمالمالكينللمساهميناألحقيةستكون

ركةشلدىالشركةمساهميسجليفالمقيدينالعاديةغيرالعامة

يليداولتيومثايننهايةيف(اإليداعمركز)الماليةاألوراقإيداعمركز

(7)رقمالمادةتعديل-ط.العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادتاريخ

ادةالمتعديل-ي.المالبرأسالمتعلقةاألساسالشركةنظاممن

.باالكتتابالمتعلقةاألساسالشركةنظاممن(8)رقم

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 الشركةنظاممن(18)رقمالمادةتعديلعلىالتصويت-002

.اإلدارةمجلــسأعضــاءبـعددالمتعلقةاألساس،

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 2022و2021لألعواماألرباحتوزيعاتسياسةعلىالتصويت-003

.2023و

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 ولشركةاألساسالنظاممن(3)المادةتعديلعلىالتصويت-004

.الشركةبأغراضالخاصة

م 2021-04-11جمعية عمومية غير عادية بتاريخ -تصويت لشركة المعمر ألنظمة المعلومات 
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السبب امتنع
ال 

أوافق
أوافق جداول االعمال

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 31يفهيالمنتالمايلللعاماإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت-001

م2020ديسمبر

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 مايلالالعامعنالشركةحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت-002

م2020ديسمبر31يفالمنتهي

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 31يفالمنتهيالمايلالعامعنالماليةالقوائمعلىالتصويت-003

م2020ديسمبر

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 بينمنالشركةحساباتمراجعتعيينعلىالتصويت-004

اجعةومر لفحصوذلكالمراجعة،لجنةتوصيةعلىبناءً المرشحين

المايلالعامنموالسنويوالثالثالثاينللربعالماليةالقوائموتدقيق

أتعابهوتحديدم2022المايلالعاممناألولوالربعم،2021

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 أعضاءمكافأةريال(287,500)مبلغصرفعلىالتصويت-005

م2020ديسمبر31يفالمنتهيةالماليةالسنةعناإلدارةمجلس

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 لجنةأعضاءمكافأةريال(32,500)مبلغصرفعلىالتصويت-006

ديسمبر31يفالمنتهيةالماليةالسنةعنوالمكافآتالترشيحات

م2020

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 المايلالعامعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت-007

م2020ديسمبر31يفالمنتهي

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 عيةالجمبصالحياتاإلدارةمجلستفويضعلىالتصويت-008

الحاديةالمادةمن(1)الفقرةيفالواردبالترخيصالعاديةالعامة

موافقةتاريخمنعاملمدةوذلكالشركات،نظاممنوالسبعين

أيهماالمفوضاإلدارةمجلسدورةنهايةحتىأوالعامةالجمعية

ميةالتنظيواإلجراءاتالضوابطيفالواردةللشروطوفقاً أسبق،

ً الصادرة .لمدرجةاالمساهمةبشركاتالخاصةالشركاتلنظامتنفيذا

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 وشركةالشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت-009

دهللاعبأحمدمحمد/األستاذاإلدارةمجلسلعضووالتيالذيبأبناء

يبالذيأحمدمحمدنايف/األستاذالتنفيذيوالرئيسالذييب

سياراتشراءعقودعنعبارةوهيفيها،مباشرةغيرمصلحة

وذلك،ريالألف(1,992)بمبلغم2020عامخاللمستعملة

السائدة،التجاريةبالشروط

م 2021-06-27جمعية عمومية عادية بتاريخ –تصويت لشركة ذيب لتأجير السيارات 
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/ لصالح مالكي الوحدات

بحسب سياسة 

ق التصويت لدى صنادي

الخير كابيتال

 وشركة التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة-010

هللا حمود عبد/ مداريم والتي يملكها أحد كبار المساهمين األستاذ

ود محمد حم/ إبراهيم الذييب والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ 

د شراء عبدهللا الذييب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقو 

ألف ريال، وذلك ( 482)م  بمبلغ 2020سيارات مستعملة خالل عام 

بالشروط التجارية السائدة، 

/ لصالح مالكي الوحدات

بحسب سياسة 

ق التصويت لدى صنادي

الخير كابيتال

 وعضو التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة-011

صلحة محمد أحمد عبدهللا الذييب والتي له م/ مجلس اإلدارة األستاذ

دينة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار احد مواقع الشركة بم

ألف ريال، وذلك بالشروط ( 300)م بمبلغ 2020الرياض لعام 

التجارية السائدة، 

م2021-05-25جمعية عمومية عادية بتاريخ –العربتصويت لشركة بحر 

السبب امتنع
ال 

أوافق
أوافق جداول االعمال

/ لصالح مالكي الوحدات

بحسب سياسة 

ق التصويت لدى صنادي

الخير كابيتال

 منتهيةالالماليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت-001

م2020-12-31يف

/ لصالح مالكي الوحدات

بحسب سياسة 

ق التصويت لدى صنادي

الخير كابيتال

 الماليةالسنةعنالشركةحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت-002

م2020-12-31يفالمنتهية

/ لصالح مالكي الوحدات

بحسب سياسة 

ق التصويت لدى صنادي

الخير كابيتال

 يفهيةالمنتالماليةالسنةعنالماليةالقوائمعلىالتصويت-003

م31-12-2020

/ لصالح مالكي الوحدات

بحسب سياسة 

ق التصويت لدى صنادي

الخير كابيتال

 ماليةالالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت-004

م2020-12-31بتاريخالمنتهية

/ لصالح مالكي الوحدات

بحسب سياسة 

ق التصويت لدى صنادي

الخير كابيتال

 بينمنالشركةحساباتمراجعتعيينعلىالتصويت-005

اجعةومر لفحصوذلكالمراجعة،لجنةتوصيهعلىبناءالمرشحين

مننويوالسوالرابعوالثالثالثاينللربعالماليةالقوائموتدقيق

أتعابهوتحديدم2022العاممناألولوالربعم2021العام

/ لصالح مالكي الوحدات

بحسب سياسة 

ق التصويت لدى صنادي

الخير كابيتال

 (مرفق).المراجعةلجنةالئحةتعديلعلىالتصويت-006

/ لصالح مالكي الوحدات

بحسب سياسة 

ق التصويت لدى صنادي

الخير كابيتال

 نبثقةالمولجانهاإلدارةمجلسمكافآتسياسةعلىالتصويت-007

.التنفيذيةواإلدارةالمجلسعن

/ لصالح مالكي الوحدات

بحسب سياسة 

ق التصويت لدى صنادي

الخير كابيتال

 مكافأةسعوديريال(700,000)مبلغصرفعلىالتصويت-008

31/12/2020يفالمنتهيةالماليةالسنةعناإلدارةمجلسألعضاء
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م 2021-02-15جمعية عمومية عادية بتاريخ –اليمامة للحديد لشركة تصويت 

السبب امتنع
ال 

أوافق
أوافق جداول االعمال

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 - لمنتهيةاالماليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت001

م2020-09-30يف

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 الماليةالسنةعنالشركةحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت-002

.م2020-09-30يفالمنتهية

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 يفهيةالمنتالماليةالسنةعنالماليةالقوائمعلىالتصويت-003

.م30-09-2020

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 السنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت-004

.م2020-09-30يفالمنتهية

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 نبيمنللشركةالحساباتمراجعتعيينعلىالتصويت-005

يقوتدقومراجعةلفحصوذلكالمراجعة،لجنةقبلمنالمرشحين

منلسنويواوالرابعوالثالثالثاينللربعوالبياناتالماليةالقوائم

.أتعابهوتحديدم2022عاممناالولوالربعم2021المايلالعام

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 


بمبلغيةنقدأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت-006

م،2020-09-30الماليةالفترةعنالمساهمينعلىريال(1.00)

للمساهميناألحقيةتكونأنعلىالمال،رأسمن(%10)وبنسبة

مقيدينوالالعامةالجمعيةانعقاديومتداولبنهايةلألسهمالمالكين

ةالمالياألوراقإيداعمركزشركةلدىالشركةمساهميسجليف

اإلعالنيتموساالستحقاق،تاريخيليتداوليومثايننهايةيف(إيداع)

.الحقااألرباحتوزيعتاريخعن

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 ألعضاءكمكافأةريال(2.060,000)مبلغصرفعلىالتصويت-007

.م2020-09-30يفالمنتهيةالماليةللسنةاإلدارةمجلس

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 ليهمرحأرباحبتوزيعاالدارةمجلستفويضعلىالتصويت-008

.م2021الماليةالسنةعنسنويربعأوسنوينصفبشكل

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 



وشركةكةالشربينستتمالتيوالعقوداإلعمالعلىالتصويت-009

/يدالساإلدارةمجلسلرئيسوالتيوالمقاوالت،للتجارةالمعجل

لسنةلهاوالترخيصفيهامباشرةمصلحةالمعجلإبراهيمبنسعد

لويمثالشركةمنتجاتمبيعاتعنعبارةالتعامالتوهذهقادمة،

سعوديريال(10,804,500)مبلغالتعامالتهذهقيمةإجمايل

المطلوبوبلغم،2020-09-30يفكماالمنتهيةالماليةالسنةخالل

.م2020-09-30يفكماسعوديريال(869,400)منها
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/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 وشركةكةالشربينستتمالتيوالعقوداإلعمالعلىالتصويت-010

نبرائد/السيداإلدارةمجلسلعضووالتيالبناء،لموادمصدر

قادمة،لسنةلهاوالترخيصفيهامباشرةمصلحةالمديهيمابراهيم

يلإجماويمثلالشركةمنتجاتمبيعاتعنعبارةالتعامالتوهذه

خاللسعوديريال(576,200,368)مبلغالتعامالتهذهقيمة

منهاالمطلوبوبلغم،2020-09-30يفالمنتهيةالماليةالسنة

وبلغتم،2020-09-30يفكماسعوديريال(143,824,257)

مستحقاتلهايوجدوالسعودي،ريال(621,561)المشترياتقيمة

.م2020-09-30يفكما

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 وشركةكةالشربينستتمالتيوالعقوداإلعمالعلىالتصويت-011

رائد/السيداإلدارةمجلسلعضووالتيالمحدودة،لإلنشاءاتثبات

نةلسلهاوالترخيصفيهامباشرةمصلحةالمديهيمابراهيمبن

كميولمالشركةمنتجاتمبيعاتعنعبارةالتعامالتوهذهقادمة،

-09-30يفالمنتهيةالماليةالسنةخاللالتعامالتمنأيهناك

-30يفكماسعوديريال(606,557)منهاالمطلوبوبلغم،2020

.م09-2020

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 وشركةكةالشربينستتمالتيوالعقوداإلعمالعلىالتصويت-012

عبدكةشر/المؤسسللمساهموالمملوكةالفنيةللتجهيزاتمصدر

بندرائ/السيداإلدارةمجلسلعضووالتيوأوالده،المهيدبالقادر

قادمة،لسنةلهاوالترخيصفيهامباشرةمصلحةالمديهيمإبراهيم

قيمتهابلغتمنتجاتمشترياتعنعبارةالتعامالتوهذه

ريال(7,976)لهاالمستحقوبلغسعودي،ريال(1,115,231)

م2020-09-30يفكماسعودي

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 وشركةكةالشربينستتمالتيوالعقوداإلعمالعلىالتصويت-013

عبدشركة/المؤسسللمساهموالمملوكةالنجارةألدواتمصدر

بندرائ/السيداإلدارةمجلسلعضووالتيوأوالده،المهيدبالقادر

قادمة،لسنةلهاوالترخيصفيهامباشرةمصلحةالمديهيمإبراهيم

فينالطر أحدمنمقدمةشراءطلباتعلىبناءً منتجاتلبيعوذلك

ً اآلخر،إىل ايلالمالعامخاللمعهاتعامالتهنالكيكنلمبأنهعلما

.م2020

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 وشركةكةالشربينستتمالتيوالعقوداإلعمالعلىالتصويت-014

هللابدعبنمهنا/السيداإلدارةمجلسلعضووالتيالتجارية،المهنا

هذهوقادمة،لسنةلهاوالترخيصفيهامباشرةغيرمصلحةالمهنا

يمةقإجمايلويمثلالشركةمنتجاتمبيعاتعنعبارةالتعامالت

السنةخاللسعوديريال(94,640,157)مبلغالتعامالتهذه

منهاالمطلوبوبلغم،2020-09-30يفالمنتهيةالمالية

.م2020-09-30يفكماسعوديريال(16,671,589)

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 كةالشربينستتمالتيوالعقوداإلعمالعلىالتصويت-015

بننامه/السيداإلدارةمجلسلعضووالتيللحديد،المهناومجموعة

ادمة،قلسنةلهاوالترخيصفيهامباشرةمصلحةالمهناهللاعبد

ايلإجمويمثلالشركة،منتجاتمبيعاتعنعبارةالتعامالتوهذه

السنةخاللسعوديريال(66,186,399)مبلغالتعامالتهذهقيمة

منهاالمطلوبوبلغم،2020-09-30يفالمنتهيةالمالية

قيمةوبلغتم،2020-09-30يفكماسعوديريال(24,934,963)

يفكمامستحقاتلهايوجدوالسعوديريال(13,860)المشتريات

.م30-09-2020
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/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 وشركةكةالشربينستتمالتيوالعقوداإلعمالعلىالتصويت-016

عبدنبخالد/السيداإلدارةمجلسلعضووالتيالبناءلموادالراشد

وهذهة،قادملسنةلهاوالترخيصفيهامباشرةمصلحةالشاميهللا

يمةقإجمايلويمثلالشركةمنتجاتمبيعاتعنعبارةالتعامالت

الماليةالسنةخاللسعوديريال(5,456,007)مبلغالتعامالتهذه

ريال(430,195)منهاالمطلوبوبلغم،2020-09-30يفالمنتهية

المشترياتقيمةوبلغتم،2020-09-30يفكماسعودي

-09-30يفكمامستحقاتلهايوجدوالسعودي،ريال(141,960)

.م2020

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 كةالشربينستتمالتيوالعقوداإلعمالعلىالتصويت-017

والتيةوالميكانيكيالكهربائيةاألعماللخدماتالسعوديةوالشركة

ةمصلحالشاميهللاعبدبنخالد/السيداإلدارةمجلسلعضو

عنةعبار التعامالتوهذهقادمة،لسنةلهاوالترخيصفيهامباشرة

التعامالتهذهقيمةإجمايلويمثلالشركةمنتجاتمبيعات

-30يفالمنتهيةالماليةالسنةخاللسعوديريال(39,750,080)

كماسعوديريال(19,263,317)منهاالمطلوبوبلغم،09-2020

.م2020-09-30يف

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 وشركةكةالشربينستتمالتيوالعقوداإلعمالعلىالتصويت-018

عبدراشدشركة/المؤسسللمساهموالمملوكةللمثبتاتالراشد

بنخالد/السيداإلدارةمجلسلعضووالتيوأوالده،الراشدالرحمن

قادمة،لسنةلهاوالترخيصفيهامباشرةمصلحةالشاميهللاعبد

فينالطر أحدمنمقدمةشراءطلباتعلىبناءً منتجاتلبيعوذلك

ً اآلخر،إىل ايلالمالعامخاللمعهاتعامالتهنالكيكنلمبأنهعلما

.م2020

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 كةالشربينستتمالتيوالعقوداإلعمالعلىالتصويت-019

جاتالمنتلتصنيعوأوالدهالراشدالرحمنعبدراشدشركةومصنع

عبدشدراشركة/المؤسسللمساهموالمملوكةللمثبتاتالحديدية

بنخالد/السيداإلدارةمجلسلعضووالتيوأوالده،الراشدالرحمن

قادمة،لسنةلهاوالترخيصفيهامباشرةمصلحةالشاميهللاعبد

إىلالطرفينأحدمنمقدمةشراءطلباتعلىبناءً منتجاتوذلك

ً اآلخر، المايلالعامخاللمعهاتعامالتهنالكيكنلمبأنهعلما

.م2020

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 وشركةكةالشربينستتمالتيوالعقوداإلعمالعلىالتصويت-020

ركةش)التابعةالشركةيفللمساهموالمملوكةالبناءلموادمدار

مجلسضولعوالتيالقابضةالفوزانشركة(التسليحلحديداليمامة

شرةمبامصلحةالفوزانمحمدفوزان/السيدالتابعةالشركةإدارة

عاتمبيعنعبارةالتعامالتوهذهقادمة،لسنةلهاوالترخيصفيها

مبلغالتعامالتهذهقيمةإجمايلويمثلالشركةمنتجات

-30يفالمنتهيةالماليةالسنةخاللسعوديريال(64,407,849)

كماسعوديريال(12,475,683)منهاالمطلوبوبلغم،09-2020

ريال(78,384)المشترياتقيمةوبلغت.م2020-09-30يف

.م2020-09-30يفكمامستحقاتلهايوجدوالسعودي
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السبب امتنع
ال 

أوافق
أوافق جداول االعمال

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 يفهيالمنتالمايلللعاماإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت-001

م31/12/2020

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 يفالمنتهيالمايلالعامعنالماليةالقوائمعلىالتصويت-002

م31/12/2020

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 أعمالهمعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت-003

م31/12/2020يفالمنتهيةالماليةللسنة

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 مايلالالعامعنالشركةحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت-004

م31/12/2020يفالمنتهي

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 بينمنالشركةحساباتمراجعتعيينعلىالتصويت-005

اجعةومر لفحصوذلكالمراجعة؛لجنةتوصيةعلىبناءً المرشحين

منلسنويوا(والرابعوالثالثالثاين)للربعالماليةالقوائموتدقيق

وتحديدم2022المايلالعاممناألولوالربعم2021المايلالعام

.أتعابه

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 اسري/األستاذ)بتعييناإلدارةمجلسقرارعلىالتصويت-006

ً (مستقلعضو–بلخيعمرحسين تداءً ابالمراجعةلجنةيفعضوا

الحاليةاللجنةعملفترةنهايةوحتىم06/06/2021تاريخمن

ً وذلك21/04/2022بتاريخ زاهر)السابقاللجنةعضومنبدال

منابتداءً نالتعيييسريأنعلى(مستقلعضو-الدايبالسيدفضل

ً التعيينهذاويأيتم،01/06/2021يفالصادرالقرارتاريخ وفقا

.(الذاتيةالسيرةمرفق)المراجعةلجنةعمللالئحة

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 نبثقةالمولجانهاإلدارةمجلسمكافآتسياسةعلىالتصويت-007

التنفيذيةواإلدارةالمجلسعن

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال

 والشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت-008

جلسملعضووالتي(البحريةللمأكوالتالمتميزةالقلزمشركة)

ها،فيمباشرةغيرمصلحة(السلمياحمدهللاعوضناصر)اإلدارة

تللمأكوالالمتميزةالقلزمشركةمنتحصيالتعنعبارةوهي

أيتوجدوالم2020المايلللعامريال(34,259)بمبلغالبحرية

.العقديفتفضيليةشروط

م2021-06-29جمعية عمومية عادية بتاريخ -تصويت لشركة ريدان 
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/ لصالح مالكي الوحدات

بحسب سياسة 

ق التصويت لدى صنادي

الخير كابيتال

 والشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت-009

رةاإلدامجلسلعضووالتي(للحلوياتالمتميزةالجونةشركة)

ارةعبوهيفيها،مباشرةغيرمصلحة(السلميهللاعوضمشعل)

بمبلغومشترياتريال(2,732,382)بمبلغوإيجاراتمبيعاتعن

ريال(9,630)بمبلغمدفوعةومصاريفريال(507,171)

للعامريال(513,407)بمبلغللحلوياتالجونةشركةمنوتحصيالت

.العقديفتفضيليةشروطأيتوجدوالم2020المايل

/ لصالح مالكي الوحدات

بحسب سياسة 

ق التصويت لدى صنادي

الخير كابيتال

 الشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت-010

صورمن)اإلدارةمجلسلعضووالتي(للحفالتفرحقاعة)ومؤسسة

عنعبارةوهيفيها،مباشرةمصلحة(السلمياحمدهللاعوض

ريال(2,313,408)بمبلغبالنيابةمدفوعةومصاريفمبيعات

توجدوالم2020المايلللعامريال(6,840,825)بمبلغوتحصيالت

.العقديفتفضيليةشروطأي

/ لصالح مالكي الوحدات

بحسب سياسة 

ق التصويت لدى صنادي

الخير كابيتال

 الشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت-011

ولعضوالتي(التجاريةالسلمياحمدهللاعوضخالد)ومؤسسة

يها،فمباشرةمصلحة(السلمياحمدهللاعوضخالد)اإلدارةمجلس

بمبلغالتجاريةالسلميخالدلمؤسسةسدادعنعبارةوهي

تفضيليةشروطأيتوجدوالم2020المايلللعامريال(174,744)

العقديف

/ لصالح مالكي الوحدات

بحسب سياسة 

ق التصويت لدى صنادي

الخير كابيتال

 والشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت-012

ولعضوالتي(فرديةمؤسسة-البلديوالكبدةالكبابمطعم)

ةمباشر مصلحة(السلمياحمدهللاعوضمنصور)اإلدارةمجلس

لديالبوالكبدةالكبابمطعممنتحصيالتعنعبارةوهيفيها،

شروطأيةتوجدوالم2020المايلللعامريال(175,164)بمبلغ

.العقديفتفضيلية

/ لصالح مالكي الوحدات

بحسب سياسة 

ق التصويت لدى صنادي

الخير كابيتال

 والشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت-013

ها،فيمباشرةمصلحة(السلميأحمدهللاعوضمنصور/السيد)

بمبلغوسدادريال(174,000)بمبلغإيجاراتعنعبارةوهي

تفضيليةشروطأيتوجدوالم2020المايلللعامريال(108,209)

.العقديف

م  2021-01-11جمعية عمومية عادية بتاريخ –لشركة عطاء تصويت 

السبب امتنع
ال 

أوافق
أوافق جداول االعمال

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 



يفنتهيةالمالماليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت-1

.م31/07/2020

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 



المنتهيةةالماليالسنةعنللشركةالماليةالقوائمعلىالتصويت-2

م31/07/2020يف

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 



ماليةالالسنةعنالشركةحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت-3

م31/07/2020يفالمنتهية
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/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 



ليةالماالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت-4

م31/07/2020يفالمنتهية

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال  

علىأرباحبتوزيعاإلدارةمجلستوصيةعلىالتصويت-5

بقيمةم31/07/2020يفالمنتهيةالماليةالسنةعنالمساهمين

سهمكلحصةلتكونسعوديريال(40,000,000)وقدرهاإجمالية

علىالمدفوع،المالرأسمن(%10)وبنسبة(سعوديريالواحد)

جمعيةالانعقاديوملألسهمالمالكينللمساهميناألحقيةتكونأن

لماليةااألوراقإيداعمركزلدىالشركةمساهميسجليفوالمقيدين

سيتمكما،الجمعيةانعقادتاريخيليتداوليومثايننهايةيف(إيداع)

ً األرباحصرفتاريختحديد .الحقا

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 



كمكافأةسعوديريال(1,350,000)مبلغصرفعلىالتصويت-6

لكلسعوديريال(150,000)بواقعوذلكاإلدارةمجلسألعضاء

.م31/07/2020يفالمنتهيةالماليةالسنةعنعضو،

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 


نائبو الشركةبينتمتالتيوالعقوداألعمالعلىالتصويت-7

لحةمصفيهالهوالتيالمتعبناصربنأحمداإلدارةمجلسرئيس

المتعبأحمدبنتفرح:األستاذةاإلدارةمجلسولعضومباشرة،

لمجمعاتاإليجارعقودعنعبارةوهيفيها،مباشرةغيرمصلحة

بدون،(13.188.000)قدرهاإجماليةوبقيمةوالفكراألوسطالشرق

.تفضيليةشروط

/ لصالح مالكي الوحدات 

بحسب سياسة 

التصويت لدى صناديق

الخير كابيتال 

 بنعثمان:االستاذاإلدارةمجلسعضواشتراكعلىالتصويت-8

.الشركةألعمالمنافسعمليفالقصبيطارق
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.مجلس إدارة الصندوق ( 5

أسماء أعضاء  .مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضويةأ-

:المجلس وعضوان مستقالنمؤلف من أربعة أعضاء من بينهم رئيس ( المجلس)يتوىل إدارة الصندوق مجلس إدارة 

(الصندوقرئيس مجلس إدارة )خالد عبدالرزاق الملحم / األستاذ 

(مستقلغير عضو )ريان بن حمد الخويطر / األستاذ

(عضو مستقل)ممدوح بن محمد بن عبدالعزيز الدعيجي / األستاذ 

(عضو مستقل)عمرو رأفت شهوان / األستاذ 

.نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوقأ-

(الرئيس) خالد عبدالرزاق الملحم / األستاذ 

يشغل . السعوديةكابيتال الخيرم وكان مدير العمليات يف 2009السيد خالد الملحم انضم للخير كابيتال السعودية يف يوليو 

كثرالسيد خالد لديه . األن منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عاما من الخبرة يف قطاع الخدمات المالية، 18من أ

.ال العربيةيف المملكة العربية السعودية، بما يف ذلك سامبا وشركة كابيتالرائدة الماليةوتقلد المناصب العليا يف المؤسسات 

(عضو غير مستقل)ريان بن حمد الخويطر/ األستاذ 

م بخبرة عملية 2017العام منانضم ريان الخويطر بشركة الخير كابيتال السعودية كرئيس إدارة تطوير األعمال يف سبتمبر 

المالية حيث تقلد مناصب قيادية عديدة من السوق وهيئةعاما شملت أرامكو السعودية كمستشار للعقود، 17تزيد عن 

رة يف حيث تكونت لديه خب. إدارة حماية المستثمر، ومدير إدارة التنفيذومدير والطرح،ضمنها مدير وحدة مخالفات الصناديق 

يف ستثماراتاالالسعودية، وهيكلة الشركات والتخطيط االستراتيجي إضافة إىل إستراتيجيات المالية السوقأنظمة ولوائح 

من جامعة الملك سعود، الصناعية الهندسةيحمل األستاذ ريان درجة البكالوريس يف . األوراق المالية واالستثمار العقاري

.  بديباألمريكيةالجامعة من MBA))وماجستير يف إدارة األعمال 

(عضو مستقل)ممدوح بن محمد بن عبدالعزيز الدعيجي / األستاذ 

واشنطن، وحصل على جورج محامي ومستشار قانوين مرخص، حصل على درجة الماجستير يف تخصص القانون من جامعة

حصل على شهادة المستشار القانوين العام وأيضا سعود،درجة البكالوريوس يف تخصص القانون من جامعة الملك 

ة حصل على الشهادة التنفيذية يف استثمارات رأس المال الجرىء من جامعكما هارفرد،للشركات من كلية القانون بجامعة 

كثر من السيد .والحوكمةالعديد من الدورات المتخصصة يف مجاالت القانون والتشريعات إىل باإلضافةبيركلي،  ممدوح لدية أ

.  والحوكمةواإلداريةسنة خبرة يف االستشارات القانونية والتنظيمية 18

(عضو مستقل)عمرو رأفت شهوان / األستاذ

سنة من 16عن يزيد ماحائز على شهادة بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة عمان األهلية األردن، يمتلك السيد عمرو 

لالستشارات المالية بالمملكة العربية بخيت بمركزالخبرة بمجال األسواق المالية حيث شغل منصب باحث ومحلل مايل 

ب سامبا المالية بالمملكة العربية السعودية وشغل شهوان منصبمجموعة للصناديقالسعودية ثم شغل منصب مدير أول 

ار يف ومستششركات أرباح لالستثمار باألردن وهو مالك ومدير عام مؤسسة أرباح للبرمجيات لمجموعة التنفيذيالرئيس 

.  إدارة االستثمارات المباشرة لدى شركة ماسك
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أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته .-ج

:تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآليت

.  على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي كون الصندوق طرفا فيهاالموافقة -

للمادةوفقا مدير الصندوق ، ومتى كان ذلك ً مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه اإلشراف-

.الئحة صناديق االستثمارمن (13)

دوق ومسؤول لدى مدير الصن( المطابقة وااللتزاملجنة )مرتين ً سنويا على االقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام االجتماع -

.متبعةمن التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة اللديه، للتأكد التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

.إقرار أي توصية يرفعها المصفي يف حالة تعيينه-

كتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات - صناديق العالقة بالئحةاألخرى ذات التأكد من ا

.االستثمار

دوق ومذكرة وأحكام الصنوفقا لشروط من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات ً التأكد -

.وأحكام الئحة صناديق االستثماراللجنة الشرعية المعلومات والمستندات ذات العالقة، وقرارات 

.الوحداتبأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي العمل -

.اتخذها المجلستدوين محاضر اإلجتماعات التي تبين جميع وقائع اإلجتماعات والقرارات التي -

.مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق-د

.ريال5000يتحصل العضو المستقل على مكافآة سنوية مقدارها 

.بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق-هـ

تجاهرصوالحالعنايةبذلكعليهمويجبوتسويته،للمصالحتضاربأيعلىباالشرافالصندوقإدارةمجلسيقوم

ويضمن.ناسبةالمبالطريقةالنيةبحسنالمصالحتضاربلحلممكنجهداقصىبذلذلكإىلباالضافةالوحدات،مالكي

بينهريجوتضاربأينشوءحالويفللمصالحتعارضعلىينطويعملأليتابعيهمنأيممارسةعدمالصندوقمدير

آخرعميلحسابأويديرهاستثمارصندوقأيومصالحالباطنمنالصندوقمديرمصلحةأوالصندوقمديرمصالح

.ممكنوقتأقربيفالصندوقإدارةلمجلسكاملبشكلذلكعنباإلفصاحالصندوقمديرفسيقوم

.بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة-و

صندوق الخيركابيتال
للصكوك 

كابيتال صندوق الخير
للطروحات األولية   

صندوق الخير
م  كابيتال لألسه

صندوق الخير
ابحةكابيتال للمر 

الصندوق /اسم العضو 

    خالد عبدالرزاق الملحم / األستاذ 

    رريان بن حمد الخويط/ األستاذ 

   
ممدوح بن محمد / األستاذ 

الدعيجي 

    عمرو رأفت شهوان / األستاذ
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.هدافهالموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما يف ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق أل-ز

يق الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما يف ذلك أداء الصندوق وتحقيوضح" 2" الملحق رقم 

.ألهدافهالصندوق 

:  مدير الصندوق( ج

.اسم مدير الصندوق ،وعنوانه 1)

اسم مدير الصندوق 

بسجل تجاري رقم الخير كابيتال السعودية، شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وفقا ألنظمة المملكة العربية السعودية

رقموالصادر يف مدينة الرياض، ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص هـ 1430/03/27وتاريخ 1010264915

.م2008/11/17الموافق هـ 1429/11/19وتاريخ –37-08120

:  عنوان مدير الصندوق كالتايل

الدور الثامن–أبراج مدارات–طريق الملك عبد العزيز، حي الوزارات 

11547، الرياض 69410صندوق بريد 

المملكة العربية السعودية

+966(11)2155678: هاتف

+966(11)2191270: فاكس

(.إن ُوجد)أو مستشار االستثمار /اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و(2

.ال يوجد مدير من الباطن للصندوق
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.ألنشطة االستثمار خالل الفترةمراجعة (3

هم الشركات الصندوق استثمر  أصوله يف أسهم الشركات المساهمة خالل فترة الطرح األويل يف األسواق األولية ويف أس

نقد و المساهمة المدرجة حديثاً والتي لم يمض خمس سنوات على إدراجها يف األسواق الثانوية وأيضا يف أدوات سوق ال

.الصناديق المتداولة

.الفترةصندوق االستثمار خالل أداء ( 4

.الفترةأي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل تفاصيل ( 5

.اليوجد أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق

أي معلومة أخرى من شأنها أن ُتمكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن( 6

.أنشطة الصندوق خالل الفترة

م، تحتوي على جميع 2021ن شروط وأحكام الصندوق من خالل استراتيجية الصندوق، والمخاطر المتوقعة خالل العام إ

طة المعلومات التي من شأنها أن ُتمكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنش

.الصندوق

ة رسوم اإلدارة كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير يف صناديق استثمار أخرى، يجب اإلفصاح عن نسبإذا ( 7

.المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق

األولية للطروحاتصندوق الخير كابيتال إدارة شروطه وأحكامه،  كما أن رسوم يف المذكورة بالحدود يستثمر الصندوق 

خاللخرى االستثمارات التي تمت يف الصناديق اآلالتايل يوضح من صايف قيمة أصول الصندوق، الجدول % 1.25هي 

:م2021العام 

ا وطريقة حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، مبينا  بشكل واضح ماهيتهبيان ( 8

(.إن ُوجدت)االستفادة منها 

.ال توجد أي عموالت خاصة  حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة

.بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة تضمينها بهذا التقريرأي ( 9

اليوجد 

م2021العام  البند

الصندوقداء أ 14.67%

18.71% المؤشر االرشاديداء أ

)%(الرسوم من صايف االشتراك  اسم الصندوق المستثمر فيه

% 0.25رسوم اإلدارة  صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي
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.مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق( 10

(حتى تاريخه –2013يوليو ) مدير الصندوق منذ -1

(حتى تاريخه -2018سبتمبر )مساعد مدير الصندوق منذ -2

(حتى تاريخه -2021سبتمبر ) مساعد مدير الصندوق منذ -3

لصناديق كّل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرّجح لنسبة مصروفات كل امصروفات يجب اإلفصاح عن نسبة ( 11

(.حيثما ينطبق)الرئيسة المستثمر فيها 

:أمين الحفظ( د

.اسم أمين الحفظ، وعنوانه-1

09134-37: الترخيصرقم ، االنماء لالستثمار 

2طريق الملك فهد، برج العنود 

العربية السعوديةالمملكة 11544، الرياض 55560صندوق بريد 

8004413333: هاتف

966+12185900: فاكس

.وصف موجز لواجباته ومسؤولياته-2

باشر أم كلف يعد أمين الحفظ مسؤواًل عن التزاماته وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل م-

.السوق المالية بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة مؤسسات

اهمال أو يعد أمين الحفظ مسؤواًل تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو-

.سوء تصرف أو تقصيره المتعمد

ذ جميع يعد أمين الحفظ مسؤواًل عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخا-

.اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق

:الصندوقمشغل (هـ

.اسم مشغل الصندوق، وعنوانه-1

دية بسجل تجاري الخير كابيتال السعودية، شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وفقا ألنظمة المملكة العربية السعو 

ص والصادر يف مدينة الرياض، ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيهـ 1430/03/27وتاريخ 1010264915رقم 

.م2008/11/17الموافق هـ 1429/11/19وتاريخ 08120-37رقم 

:  عنوان مدير الصندوق كالتايل

الدور الثامن–أبراج مدارات–طريق الملك عبد العزيز، حي الوزارات 

11547، الرياض 69410صندوق بريد 

+.966(11)2191270: ، فاكس+ 966(11)2155678: ، هاتفالسعوديةالمملكة العربية 

المصروفاتنسبة اسم الصندوق المستثمر فيه

%0.70 صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي
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.وصف موجز لواجباته ومسؤولياته-2

نشر صايف قيمة أصول الصندوق يف الموقع االلكتروين وموقع تداول-

.تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد وفقا لشروط واحكام الصندوق -

.التأكد من دقة تطبيق واحكام شروط الصندوق -

.االحتفاظ بالسجالت لجميع الوحدات الصادرة والملغاة لكل مشترك بالصندوق -

.أعداد القوائم المالية للصندوق حسب الئحة صناديق االستثمار -

ليه الئحة صناديق عما نصت تقديم التقارير لمالكي الوحدات و تقديم التقارير الخاصة بهيئة السوق المالية حسب -

االستثمار

اء التسويات اجر بحساب الصندوق،و تسجيل جميع المبالغ الخاصة باستثمارات الصندوق والمصاريف واالتعاب -

.الالزمة 

.صناديق االستثمار التأكد من أن جميع استثمارات الصندوق وفقا لشروط واحكام الصندوق والئحة -

.واحكام الصندوقأصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق يف الوقت المحدد بشروط تقييم -

:مراجع الحسابات( و

.اسم مراجع الحسابات، وعنوانه

محاسبون ومراجعون قانونيون والسديري شركة العظم 

المملكة العربية السعودية

عبدالعزيز طريق األمير محمد بن 

11443الرياض 10504بريد صندوق 

920001474: هاتف

+966112176000: فاكس

:القوائم المالية( ز

م، والتي تمت مراجعتها من قبل شركة العظم2021يوضح النتائج المالية للصندوق للعام " 1" الملحق رقم 
.والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون
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األوليةصندوق الخير كابيتال للطروحات   
السعودية( شركة الخير كابيتال)مدار من قبل   
 القوائم المالية 

2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 مع تقرير المراجع المستقل

 

 صفحة فهرس

  

المراجع المستقلتقرير   1-2  

 3 قائمة المركز المالي 

 4  الشامل قائمة الدخل

 5  صافي الموجودات العائد لمالكي الوحداتقائمة التغيرات في 

 6  قائمة التدفقات النقدية

18-7 إيضاحات حول القوائم المالية   

 

 

  

 







 األولية للطروحات كابيتال  احلري صندوق
 من قبل شركة اخلري كابيتال السعودية ( ارمد)
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 قائمة المركز المالي 

 2021 ديسمبر 31كما في 
 

 يضاحإ

 ديسمبر 31 

 2021 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31 

 2020 

 لاير سعودي
      

      الموجودات 

 7 نقديةنقدية وشبه 
 4,825,897   

 
9,694,616 

 2,557,222   6,799,121  8 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات

   آخرون ومدينون مصاريف مدفوعة مقدما  
551,463  

 
20,108 

 12,271,946   12,176,481   الموجودات إجمالي
      

      المطلوبات

 11,797   39,036  12 أتعاب إدارة

 33,439   51,504  9 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 45,236   90,540   المطلوبات إجمالي
   

 
 

 

 12,226,710  12,085,941   لمالكي الوحدات ةصافي الموجودات العائد
   

 
 

 

 1,499,459   1,292,576   وحدات مصدرة

 8.1541    9.3503   لكل وحدة ةصافي قيمة الموجودات العائد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. جزءا   18إلى  1اإليضاحات المرفقة من  شكلت
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 من قبل شركة اخلري كابيتال السعودية ( ارمد)
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 قائمة الدخل الشامل 

  2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
 

 يضاحإ

 2021 

 لاير سعودي

 2020 

 لاير سعودي
      

      ستثمار اإل دخل

 837,224   1,745,073  10 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ربحصافي 

 79,969   125,044   رباحاألتوزيعات  دخل

 758   24,630   دخل العموالت الخاصة 

 917,951   1,894,747   الدخل إجمالي

      المصاريف

 (50,912)   (147,253)  12 أتعاب إدارة 

 (120,966)   (147,112)  11 أخرى مصاريف

 (171,878)   (294,365)   إجمالي المصاريف

      

 746,073   1,600,382   للسنة دخلصافي 

      

 -  -   الدخل الشامل اآلخر 

      

 746,073   1,600,382   سنةالشامل لل دخلإجمالي ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. جزءا   18إلى  1اإليضاحات المرفقة من  شكلت
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 من قبل شركة اخلري كابيتال السعودية ( ارمد)

5 

  العائد لمالكي الوحدات الموجودات صافيقائمة التغيرات في 

 2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 2021 

 لاير سعودي

 2020 

 لاير سعودي
    

 5,107,782   12,226,710 السنةصافي الموجودات في بداية 
 

   

    من العمليات  اتالتغير

 746,073   1,600,382 الشامل للسنة  الدخل إجمالي
 

   

  من معامالت الوحدات  التغيرات
 

 

 9,300,000   399,980 مباعة وحدات من متحصالت

 (2,927,145)   (2,141,131) مستردة وحدات من متحصالت

 6,372,855  (1,741,151) الوحدات معامالت من التغير صافي

 12,226,710   12,085,941 السنة نهاية الموجودات صافي

 معامالت الوحدات

 :على النحو التالي ديسمبر 31المنتهية في  للسنةفيما يلي ملخصا  لمعامالت الوحدات 

 2021 

 وحـــدات

 2020 

 وحـــدات
    

 758,933   1,499,460 السنةالوحدات في بداية 
 

 
 

 

 1,156,866   44,983  مباعة وحدات

 (416,339)   (251,867) مستردة  وحدات

 740,527   (206,884) (/الزيادة في الوحداتالنقص) صافي
 

 
 

 

 1,499,460   1,292,576 السنةالوحدات في نهاية 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من هذه القوائم المالية. ال يتجزأ جزءا   18إلى  1اإليضاحات المرفقة من  شكلت
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 قائمة التدفقات النقدية 

  2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 

 2021 

 لاير سعودي

 2020 

 لاير سعودي
    

    التشغيلية نشطةاأل

 746,073  1,600,382 للسنة دخلصافي 

    

    :التشغيلية األنشطةإلى صافي النقد من  دخلاللتسوية صافي تعديالت ال

 16,517   80,249 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عنغير محققة  خسائر

  
 

 

 1,680,631   762,590 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 2,017,739  (4,322,148) الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات

 64,917  (531,355) أخرون ومدينون مقدما   مدفوعة مصارف

 (3,913)   27,239 مستحقة إدارة أتعاب

 (223,439)   18,065 مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى مبالغ
 

 
 

 

 2,617,894  (3,127,568) التشغيلية نشطةاأل عن في(/ الناتج ةصافي التدفق النقدي )المستخدم
 

 
 

 

    التمويليةنشطة األ

 9,300,000    399,980 الوحدات المباعة  عمليات

 (2,927,145)    (2,141,131) المستردة الوحدات قيمة
 

 
 

 

 6,372,855  (1,741,151) األنشطة التمويلية عنصافي النقدية )المستخدمة في (/الناتج 
 

 
 

 

 8,990,749   (4,868,719) في النقدية وشبة النقدية الزيادة)النقص(/

    

 703,867   9,694,616 السنةالنقدية وشبة النقدية في بداية 
 

 
 

 

 9,694,616   4,825,897 السنةالنقدية وشبة النقدية في نهاية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءا   18 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات شكلت
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 عـــام - 1

من قبل شركة الخير كابيتال السعودية )"مدير  ومدار منشأ المدة مفتوح استثماري)"الصندوق"( هو صندوق  األوليةإن صندوق الخير كابيتال للطروحات 

فيما يلي  (.2015يونيو  1هـ )الموافق  1436شعبان  14بدأ الصندوق عملياته في  الوحدات"(. )"مالكي الصندوق في الوحدات مالكي لصالحالصندوق"(، 

 عنوان مدير الصندوق:

 

 كابيتال الخير

 69410. ب. ص

 11547 الرياض

 العربية السعودية  المملكة
 

مدرجة ال اإلسالميةالمالية المتوافقة مع الشريعة  األوراقبشكل رئيسي في  االستثمار خاللنماء رأ  المال على المدى وويل األجل من إل الصندوق يهدف

الستثمار ا األولية في المملكة العربية السعودية. ويجوز للصندوق أيضا   الطروحاتفترة  خاللالمطروحة  األسهموكذلك في  واألجنبيةالمحلية  األسواقفي 

 األخرى. يةصناديق االستثمارالوالنقدية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  شبهفي 

 .لصندوقا مدير قبل من الصندوق على الوصيشركة اإلنماء لالستثمار لالصندوق مؤكله  الحفظ وامين السعودية كابيتال الخير شركة هو الصندوق مدير إن

 27 في عليها والموافقة الحق ا والمراجعة( 2015 أبريل 22)الموافق  هـ 1436 رجب 3 فيالشروو واألحكام تمت مصادقتها من قبل هيئة سوق المال 

 (.2021 أبريل 22)الموافق  هـ 1442 رمضان 10 وفي( 2019 مايو 2)الموافق  هـ 1440 شعبان

 

 اللوائح النظامية -2
 

( 2006 ديسمبر 24)الموافق  هـ 1427 الحجة ذي 3 بتاريخ المالية السوق هيئة عن الصادرة)"اللوائح"(  االستثمار صندوق لالئحة الصندوق يخضع

ا مفعولها ويسري  هيئة عن الصادرة"( المعدلة) "الالئحة  الجديد االستثمار صندوق الئحة بموجب( 2016 نوفمبر 6)الموافق  هـ 1438 صفر 6 من اعتبار 

 جمادى 30 بتاريخ الصادر 22-2021.2 قمر الجديد التعديل إلى باإلضافة ،( م 2016 مايو 23)الموافق  هـ 1437 شعبان 16 بتاريخ المالية السوق

 .السعودية العربية المملكة داخل الصناديق لجميع المتطلبات بالتفصيل يوضح ،( 2021 فبراير 24(. م 2016 مايو 23)الموافق  هـ 1442 اآلخرة

 

 س اإلعداد وأس بيان االلتزام - 3

 

 بيان االلتزام 3-1

والمعايير  ةفي المملكة العربية السعودي ةالمعتمد الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا  القوائم المالية هذه تم إعداد 

 المملكة يف المعتمدة المالي للتقرير الدولية"المعايير  بـ مجتمعة إليها ويشار) والمحاسبين للمراجعينواإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

  (."السعودية العربية

 السيولة. حيث منالمركز المالي  قائمةفي  مطلوباتوال الموجوداتيتم عرض 

تاريخ  بعد شهرا   12( وأكثر من متداولةالقوائم المالية ) إعدادتاريخ  بعد شهرا   12التي تتم في غضون  اتأو التسوي اتباالسترداد ( تحليال  14)اإليضاح يبين

 (.متداولة)غير  المالية القوائم إعداد

 

 اإلعدادأسس  3-2

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة  باستثناءتم إعداد القوائم المالية على أسا  التكلفة التاريخية 

 العادلة.

 العملة الوظيفية 3-3

 .العملة الوظيفية يالمالية بالريال السعودي وه قوائمتم عرض ال
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 تتمة – الماليةإيضاحات حول القوائم 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 4

 31التي تم تطبيقها على القوائم المالية للسنة المنتهية في  واالفصاحاتمطابقة للسياسات , الماليةإن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم  

 ، الموضحة ادناه2020ديسمبر 
 

 األدوات المالية  

 األولي اإلثبات 

 .المالية داةلأل التعاقدية األحكام في ورف ا يصبح عندما فقط وذلك المالي المركز قائمة في المالية والمطلوبات المالية الموجودات بتسجيل الصندوق يقوم 

 المدرجة ةالمالي بالموجودات المتعلقة المعامالت تكاليف إثبات ويتم. لها العادلة بالقيمة المالية والمطلوبات المالية الموجودات تقا  األولي، اإلثبات عند

مطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات المالية وال

تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ على الموجودات المالية والمطلوبات المالية أو  ناقصا   لها العادلة القيمة فإنمن خالل الربح أو الخسارة، 

 .األولي اإلثبات مبلغ تعتبرإصدارها 
 

 التصنيف

 :التالية الفئات ضمن به الخاصة المالية الموجودات بتصنيف الصندوق يقوم

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة. 

 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة. 

 المطفأة بالتكلفة. 

 .التعاقدية النقدية التدفقات وخصائص المالية الموجودات إلدارة الصندوق عمل نموذج على بناء التصنيفات هذه تتم

بالتكلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج العمل الخاص باقتناء الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية  المدرجة المالية الموجودات بقيا  الصندوق يقوم

ة على أصل المبلغ عمولالتعاقدية، وعندما ينتج عن الشروو التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط عمليات سداد أصل المبلغ وال

 القائم.

 في الستثماراتل وبالنسبة. اآلخر الشامل الدخل أو الخسارة أو الربح في إما والخسائر األرباح إثبات سيتم فإنه العادلة، بالقيمة المقاسة للموجودات سبةوبالن

 الملكية قحقو استثمارات عن للمحاسبة األولي االثبات عند لإللغاء قابل غير خيار بوضع الصندوق قام قد إذا ما على يعتمد ذلك فإن الملكية، حقوق أدوات

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. المدرجة

 المدرجة لماليةا المطلوبات عدا فيما الفعلي، العمولة معدل وريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقا   كمقاسة المالية المطلوبات كافة بتصنيف الصندوق يقوم

 .الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل كبير عدم اتساق القيا   المدرجة المالية المطلوبات بتصنيف الصندوق يقوم

 أو االثبات أو في حالة إدارة مجموعة من المطلوبات المالية وتقويم أدائها على أسا  القيمة العادلة.
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 المالية األدوات ثباتإلتوقف عن ا

أصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ( للصندوقأي استبعاده من قائمة المركز المالي ) إثباتيتم التوقف عن 

 عند:ينطبق ذلك( 

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو 

 تأخير وفق  يقيام الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى ورف آخر دون أ

 افةكبالتحويل أو اإلبقاء على  الصندوققم يالصندوق بتحويل كافة المخاور والمنافع المصاحبة لأل صل، أو )ب( لم  إذا ما )أ( قام"ترتيبات فورية" و

 بتحويل السيطرة على األصل. قام المنافع والمخاور المصاحبة لألصل، ولكنه

ي قوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب عليه تقويم فيما إذا وأليوفي الحاالت التي 

 المنافع والمخاور المصاحبة للملكية. باإلبقاءعلىمدى قام 

ستمر الصندوق يلمصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األ صل، المخاور والمنافع ا كافةوفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على 

جودات المحولة وفي إثبات األصل بقدر ارتباو الصندوق المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضا  بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قيا  الم

 عليها الصندوق. ىس الحقوق وااللتزامات التي أبقوالمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األسا  الذي يعك

الذي يجب  لغيتم قيا  االرتباو المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقصى للمب

 على الصندوق دفعه، أيهما أقل. 

أخرى من ب الحالية المالية المطلوباتثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل إيتم التوقف عن 

 المطلوباتبات ثإعن ذا التبديل أو التعديل كتوقف الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل ه المطلوباتنفس الجهة المقرضة بشروو مختلفة تماما ، أو بتعديل شروو 

 ثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في الربح أو الخسارة. إجديدة. يتم  مطلوباتثبات إاألصلية و

 مقاصة األدوات المالية

اتها، المبالغ التي تم إثب مقاصةقط عند وجود حق نظامي ملزم لوذلك ف الصافي في قائمة المركز الماليبتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج 

 الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. تحقيقوعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أسا  الصافي أو 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

ة من خالل المالية، المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادل لموجوداتهايقوم الصندوق، بناء على النظرة المستقبلية، بتقويم خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة 

وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. إن خسائر االئتمان المتوقعة على  شهرا   12الدخل الشامل اآلخر، ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

ن المتوقعة على مدى العمر، والتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما والتي من المحتمل حدوثها تمثل ذلك الجزء من خسائر االئتما شهرا   12مدى 

. وعند وجود زيادة كبيرة في مخاور االئتمان منذ نشأتها، فإنه سيتم تحديد المخصص على أسا  خسائر ةالمالي القوائمبعد تاريخ إعداد  شهرا   12في غضون 

 ى مدى العمر. االئتمان المتوقعة عل
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 الوحدات القابلة لالسترداد

 يقوم الصندوق بتصنيف وحداته القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عندا:

  .استحقاق المالك حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق 

  .تصنيف األداة المالية ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية األخرى 

 ها بعد كافة فئات األدوات المالية األخرى. وجود خصائص مماثلة لكافة األدوات المالية المصنفة ضمن فئة األدوات المالية التي يتم رد 

 دوق. نعدم تضمن األداة المالية أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في حصة تناسبية في صافي موجودات الص 

 المالية بصورة جوهرية على أسا  الربح أو الخسارة أو التغير في  تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة باألداة المالية على مدى عمر األداة

 صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق على مدى عمر األداة المالية.

 هل آخر عقد أو مالية أداة أي الصندوق لدى يكون أال يجب ، أعاله المذكورة الميزات جميع على تحتوي التي لالسترداد القابلة األسهم إلى باإلضافة                  

صافي أصول ل إجمالي التدفقات النقدية يعتمد بشكل كبير على الربح أو الخسارة أو التغير في صافي األصول المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة •  

 بها. الصندوق المعترف بها وغير المعترف

  تأثير تقييد أو تحديد العائد المتبقي بشكل كبير على المساهمين القابلين لالسترداد  • 

 

ئص أو الوفاء ايقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقييم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد. وفي حالة توقف الوحدات القابلة لالسترداد عن امتالك كافة الخص

فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، مع إثبات أي فروقات  بكافة الشروو المنصوص عليها

ائها حقا  واستيفائص الناتجة عن القيمة الدفترية السابقة في صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات. وفي حالة امتالك الوحدات القابلة لالسترداد كافة الخص

 فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية كمطلوبات بتاريخ إعادة التصنيف. للشروو المنصوص عليها

 

  .ملكية حقوق معامالت أنها على لالسترداد القابلة الوحدات وإلغاء وحيازة إصدار احتساب يتم

 في بيان الدخل الشامل عند شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق.ال يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة 

 

 ومافي حكمة    النقد

 يةكون النقدتتلمخاور ضئيلة من التغيرات في القيمة. كل منهما نقدية معروفة ويخضع  عنصران يمكن تحويلهما بسهولة إلى مبالغ هما مافي حكمةو يةالنقد

ا. 90استحقاق إيداعات المرابحة والمرابحة في أقل من  المركز المالي من أرصدة في حسابات بنكية. قائمة في النقدية وشبه  يوم 

 
ا. 90استحقاق إيداعات المرابحة والمرابحة في أقل من . البنوكتشتمل النقدية وشبه النقدية على النقدية في  ،لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية  يوم 

 

  توزيعات األرباح دخل

ادة  بتاريخ ع توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها. وبالنسبة لألوراق المالية المتداولة، فإنه يتم إثباتها دخلثبات إيتم  

وزيعات ة بتاريخ اعتماد المساهمين دفع تلك التوزيعات. ويتم إثبات دخل تتوزيعات األرباح السابقة. وبالنسبة لألوراق المالية غير المتداولة، فإنه يتم إثباتها عاد

 األرباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل.

 

 الخاصة العمولة دخل

 .الفعلي العائد أسا  على الخاصة العمولة دخل إثبات يتم

 

 صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

لعادلة ت في القيمة ايمثل صافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التغيرا

ثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك باستثناء ت والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند اإلللموجودا

 توزيعات األرباح والمصاريف.  دخلالعمولة و

 والناتجة عن عكس قيد األرباح والخسائر غير المحققة الخاصة باألدوات نةستمثل األرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية لل

لية المصنفة اة السابقة والتي تم تحقيقها خالل فترة إعداد القوائم المالية. يتم احتساب األرباح والخسائر المحققة عن عمليات استبعاد األدوات المسنالمالية لل

لألداة  ألوليةارة باستخدام وريقة تكلفة المتوسط المرجح. وتمثل تلك األرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا

لى )باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش ع المشتقاتالمالية ومبلغ االستبعاد أو المدفوعات أو المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود 

 ات لقاء تلك األدوات المالية(. الضمان
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 المخصصات

ويمكن قياسها  ةسداد االلتزام محتمل تكاليف أنناتجة عن أحداث سابقة، و الشركة( على متوقعة أو)قانونية  حالية اتيتم إثبات المخصصات عند وجود التزام

 يكون امالذي يعكس، عندويتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي  فإنهبشكل موثوق به. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، 

 .تمويل كأعباءمرور الوقت  نتيجةااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص  لذلك المصاحبة، المخاور مالئما   ذلك

 إذا كأصل لقبضا المستحق المبلغ إثبات يتم آخر، ورف من المخصص لتسوية المطلوبة االقتصادية المنافع كل أو بعض استرداد فيها يتوقع التي الحاالت في

 .به موثوق بشكل القبض المستحق المبلغ قيا  ويمكن المسترد المبلغ استالم فعال   المؤكد من كان

 المصاريف المستحقة الدفع

لقاء البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواء  قدمت بها فواتير من الموردين أم ال. ويتم إثبات تلك  يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال  

 بالتكلفة المطفأة باستخدام وريقة معدل العمولة الفعلي.  قيمة العادلة وتقا  الحقا  االلتزامات في األصل بال

 أتعاب اإلدارة 

 .الشامل الدخل قائمة على وتحمل االستحقاق مبدأ أسا  على الصندوق إدارة أتعاب إثبات يتم

 تحميل أتعاب إدارة الصندوق وفقا  للمعدالت المتفق عليها مع مدير الصندوق وكما هو منصوص عليه في الشروو واألحكام الخاصة بالصندوق.  يتم

 المصاريف

 يتم قيا  وإثبات المصاريف على أسا  مبدأ االستحقاق في الفترة المحاسبية التي يتم تكبدها فيها. 

 الزكاة

   لصندوق من مسؤولية مالكي الوحدات وال يجنب لها مخصص في هذه القوائم المالية.إن الزكاة على مستوى ا

 العمالت األجنبية 

حويل الموجودات ت إعادةدة بتواريخ إجراء تلك المعامالت. ويتم ئيتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السا

خسائر الناتجة عن باح والوالمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ. يتم إثبات األر

 تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل.

 صافي قيمة الموجودات

ة في ائمقالموجودات لكل وحدة والمفصح عنه في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي موجودات الصندوق على عدد الوحدات اليتم احتساب صافي قيمة 

 ة. سننهاية ال

 

  



 األولية للطروحات كابيتال  احلري صندوق
 من قبل شركة اخلري كابيتال السعودية ( ارمد)

12 

 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 تتمة –السياسات المحاسبية الهامة  - 4

 

 المحاسبية الهامة واالفتراضاتاألحكام والتقديرات  -5

في المملكة العربية السعودية استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات  المعتمدةيتطلب إعداد القوائم المالية وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي 

رح عنها. كما يتطلب أيضا  من اإلدارة ممارسة األحكام في عملية تطبيق السياسات التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المص الهامةالمحاسبية 

الحصول على  كالمحاسبية للصندوق. ويتم تقويم تلك األحكام والتقديرات واالفتراضات باستمرار وذلك بناء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذل

لمستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقا  للظروف. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. االستشارات المهنية والتوقعات بشأن األحداث ا

 فيها األحكام: تثبات التعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي. وفيما يلي النواحي الرئيسية التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو مارسإويتم 

 

 االستمراريةمبدأ 
على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد الكافية  يالصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية، وه إدارة تقام

يثير شكوكا  حول مقدرة الصندوق على  لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت عدم تأكد جوهري قد

 القوائم المالية على أسا  مبدأ االستمرارية. إعداد يتماالستمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية. عليه، 

 

 قياس القيمة العادلة 
ادلة ألخرى المرتبطة بعمولة والمشتقات، بالقيمة العيقوم الصندوق بقيا  استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية والسندات واالستثمارات ا

عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية  ابتاريخ إعداد كل قوائم مالية. إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده

ي السوق الرئيسي ف تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القيا . يحدد قيا  القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما

واق فائدة للموجودات أو المطلوبات. إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األس

عند تسعير  نأن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق. تقا  القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدو

لحهم االقتصادية. يأخذ قيا  القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصا

لنحو افي السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن وريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على 

 األفضل وبأقصى حد. 

 

 غيرللمراكز  ضالقيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أسا  السعر المتداول لها )سعر العريتم تحديد 

 (، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت. متداولةالوسعر الطلب للمراكز  المتداولة

 

ر المتداولة في سوق نشط ، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم التي تعتبر مناسبة في ظل الظروف. بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى غي

ة أخرى لية ألداتتضمن أساليب التقييم نهج السوق )أي استخدام معامالت السوق الحرة الحديثة ، معدلة حسب الضرورة ، واإلشارة إلى القيمة السوقية الحا

قابلة لحد كبير( ونهج الدخل )أي تحليل التدفقات النقدية المخصومة وتسعير الخيار النماذج التي تستخدم قدر اإلمكان بيانات السوق المتاحة وا مماثلة إلى

 للدعم(.

 

 (.13ت المالية في اإليضاح ). تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لهذه األدوامالية قوائميقوم الصندوق بقيا  األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل 

 

 بعد المفعول سارية وغير الصادرة المعايير -6

 إلدارة،االمالية للصندوق. في رأي مجلس  قوائمالحتى تاريخ إصدار  المفعول،ولكن لم تصبح سارية  إصدارها،هناك العديد من المعايير والتفسيرات التي تم 

 إن وجدت. المعايير،المالية للصندوق. يعتزم الصندوق اعتماد هذه  قوائماللن يكون لهذه المعايير أي تأثير كبير على 

 

 نقدية وشبه نقدية - 7

 

 

 

 إيضاح

 ديسمبر 31 

 2021 

 سعودي لاير

 ديسمبر 31 

 2020 

 سعودي لاير

 7.000.000  -   البنك في نقد

 7.165  9.709   الوسيط مع نقد

 2.687.451  990.264   الحفظ أمين مع نقد

 -  3.825.924  7.1 يومآ 90 من أقل في المرابحة إستثمارات

   4.825.897  9.694.616 

      

ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31سنوي ا كما في  ٪1.45تتكون هذه الودائع من ودائع المرابحة التي يتم تسجيلها بسعر عمولة في المتوسط  7.1

ا. 90األصلي أقل من والتي يكون تاريخ استحقاقها ( : ال شيء2020  يوم 

 

وبناء  على هذا التقييم ، تعتقد اإلدارة أنه ال توجد حاجة  9أجرت اإلدارة مراجعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7.2

 ألي خسارة انخفاض كبيرة في القيمة مقابل القيمة الدفترية لألرصدة المصرفية.
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 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة المالية الموجودات - 8

 

عادلة على م تحديد القيمة الالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االستثمارات في األوراق المالية المقاسة بالقيمة العادلة. يت تمثل

 ارية. حالة االستثمار في وحدات الصناديق االستثمأسا  أسعار اإلقفال المتداولة في سوق األسهم )تداول( أو صافي تقويم الموجودات في نهاية الفترة المالية، في 

 :التالي النحو على المختلفة االقتصادية القطاعات بين االستثمارات محفظة توزع 

 

 2021ديسمبر 31 

 القيمة السوقية التكلفة )حسب القطاعات( استثمارات األسهم

 سعودي لاير سعودي لاير  ةالسوقي للقيمةالنسبة المئوية 
       

 %2  116,380   129,972  المالية

 %2  169,100   171,732  والمهنية التجارية الخدمات

 %15  1,029,200   1,118,341  خدمات

 %7  449,035   355,547  واقة

 %8  574,700   757,136  وعام

 %5  307,320   307,283  المواد

 %15   1,006,245  1,275,003  مستهلك

10%  645,600   666,872  الصحية الرعاية  

 %9  642,620   638,486  اإلتصاالت خدمات

 %11  769,281   838,325  الصناعي القطاع

 %3  198,840   244,513  عقارات وتطوير إدارة

 %13  890,800   410,060  المعلومات تكنولوجيا

 
      

 %100 6.799.121 6.913.270 االستثمار محفظة إجمالي

 
      

 

 

 

 2020ديسمبر 31 

 القيمة السوقية التكلفة (استثمارات األسهم )حسب القطاعات

 سعودي لاير سعودي لاير  قيةالسو للقيمةالنسبة المئوية 
       

 %25 634.620 674.445 عقارات وتطوير إدارة

 %23 594.250 623.718 خدمات استهالكية

 %18 448.452 382.663 واقة

 %11 285.350 301.183 الصناعي  القطاع

 %8 213.750 210.149 المعلومات تكنولوجيا

 %5 140.200 150.306 معدات وخدمات الرعاية الصحية

 %5 131.400 147.104 المالية

 %5 109.200 105.775 مواد
       

 ٪100 2.557.222 2.595.343 االستثمار محفظة إجمالي
       

 

 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى     -9

 

 ديسمبر 31

 2021 

 سعودي لاير

 ديسمبر 31 

 2020 

 سعودي لاير

    

 16,800  16.000  راجعةم تعابأ

 5,000  10.000 ( 12أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح  أتعاب

 7,516  15.000 حفظ أتعاب

 4,123  10.504 المضافة    القيمة الضريبة التزامات

 51.504  33,439 
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 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المالية الموجودات ربحصافي    -10

 2021 

 لاير سعودي

 2020 

 لاير سعودي
    

 (16,518)  (80.249) غير محققة خسارة

 853,742  1.825.322 محققة  ربح

 1.745.073  837,224 

 خرىأ مصاريف  -11

 2021 

 لاير سعودي

 2020 

 لاير سعودي
    

 35,200  32.000 مراجعة  أتعاب

 38,278  41.270 تقويم  أتعاب

 10,000  10.000 (12 ح)اإليضا اإلدارة مجلس أعضاء أتعاب

 15,000  14.984 حفظ أتعاب

 7,500  7.500 الرقابيةالجهات  رسوم

 5,250  5.750 تداول رسوم

 9,738  35.608 أخرى

 147.112  120,966 

 

 ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  -12
 
(، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، كابتالمالكي الوحدات ومدير الصندوق ومساهم مدير الصندوق )الخير علىلصندوق با العالقةذات  الجهاتمل تتش

 التي يديرها مدير الصندوق. األخرىوالصناديق 
 

ويتم استحقاقها بتاريخ  ،الصندوق موجوداتمن صافي قيمة  ٪1.25يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تداول أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره 

 على أسا  ربع سنوي. خصمهاكل عملية تداول و

 
من صافي  سنويا   ٪0.5تكبدها نيابة عن الصندوق بحد أقصى  ،أي مصاريف أخرى من الصندوق بتحصيلمدير الصندوق  يقوم، واألحكامللشروو وفقا 

ولة ممماثلة األخرى. فرض الصندوق عال األتعابو االستشاريةخدمات الالوساوة ووالقانونية والتنظيمية  األتعابقيمة الموجودات، مثل أتعاب المراجعة، و

 .االشتراكمن  يوما   30أول  خالل لالسترداد %0.25استرداد مبكر بنسبة 
 

المتفق عليها  األسعارعلى أسا   العالقةذات  الجهاتمع  المعامالت كافة إجراء. يتم العالقةذات  الجهاتدورة األعمال العادية، يتعامل الصندوق مع  خالل

 بصورة متبادلة بموجب اتفاقية رسمية يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الصندوق.
 
 :للسنةذات العالقة  الجهاتيلي المعامالت مع  فيما

 
 

 )الدائن( المدين الرصيد المعاملة مبلغ  

جهة ذات ال اسم

 وبيعة المعاملة عالقةال

 ديسمبر 31

 2021 

 سعودي لاير

ديسمبر  31

2020 

 سعودي لاير

 ديسمبر 31

 2021 

 سعودي لاير

 ديسمبر 31

 2020 

 سعودي لاير
─────── ──────── ───────      ───────    ───────       ───────       

 (11,797)  (39,036) (50.912)  (147,253) أتعاب إدارة  مدير الصندوق

      

 

استرداد 

 1,597,215  141,625 - (1,500,000) الوحدات

 

قيمة الوحدات 

     المملوكة

      

أعضاء مجلس 

 إدارة الصندوق

أتعاب أعضاء 

 (5,000) (10,000) (10.000) (10,000) مجلس اإلدارة 

 

وحدة(، محتفظ بها من قبل شركة الخير  195,879: 2020ديسمبر 31) وحدة 15,147 على 2021ديسمبر  31الوحدات التي تم إصدارها كما في  تشتمل

 القابضة في الصندوق. (%13.06: 2020ديسمبر 31) %1.17 نسبة تمثل والتيكابيتال السعودية )"مدير الصندوق"( 
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 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 لألدوات المالية القيمة العادلة -13

 العادلة للقيمة الهرمي والتسلسل العادلة القيمة تحديد

 يحدد القيا . بتاريخ السوق في متعاملين بين نظامية معاملة بموجب ما مطلوبات تحويل عند دفعه أو ما موجودات بيع عند استالمه سيتم الذي السعر هي العادلة القيمة

  إما: تمت قد طلوباتالم تحويل أو الموجودات بيع معاملة أن بافتراض العادلة القيمة قيا 

 أو المطلوبات أو للموجودات الرئيسي السوق في 

 والمطلوبات. للموجودات فائدة األسواق أكثر في الرئيسي، السوق وجود عدم حالة في 
 
 المتعاملين أن بافتراض المطلوبات أو للموجودات العادلة القيمة تقا  .الصندوق قبل من إليها للوصول قابلة تكون أن يجب فائدة األكثر السوق أو الرئيسي السوق إن

 االقتصادية. مصالحهم أفضل لتحقيق يسعون وأنهم المطلوبات أو الموجودات تسعير عند سيستفيدون السوق في
 

ثل واألفضل ستخدام األمالطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل اال ةغير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرإن قيا  القيمة العادلة ألصل ما 

 لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل واألمثل. 
 

استخدام  لورق تقويم مالئمة وفقا  للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقيا  القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقلي الصندوقستخدم ي

 المدخالت غير القابلة للمالحظة.
 

 للفترة القصيرة لهذه األدوات المالية. ا  نظر المالية ائمالقو هذه في المدرجة الدفترية قيمتها عن كثيرا   تختلف ال المالية لألدوات العادلة القيمة إن
 

كورة المذ ،فصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلةتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي ي

 وعلى أسا  مدخالت المستوى األدنى الهامة لقيا  القيمة العادلة ككل: ،دناهأ

 (.األسعار تجديد أو تعديل بدون)أي  مماثلة مطلوبات أو لموجودات نشط سوق في المتداولة األسعار: األول المستوى 

 مباشرة غير أو مباشرة بصورة للمالحظة قابلة العادلة، القيمة لقيا  الهامة األدنى، المستوى مدخالت تعتبر تقويم ورق: الثاني المستوى. 

 للمالحظة قابلة غير العادلة، القيمة لقيا  الهامة األدنى، المستوى مدخالت تعتبر تقويم ورق: الثالث المستوى. 

لة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية مة العاديبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقي

ارب رية تقا  ألن القيمة الدفتالمقاسة بالقيمة العادلة. وال يشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة نظر

قياسات القيمة العادلة ، ولم  2والمستوى  1ت بين المستوى ال، لم تكن هناك تحوي 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  .العادلة قيمتهابشكل معقول 

 .3يكن هناك تحويالت إلى أو خارج قياسات القيمة العادلة من المستوى 

 

الدفتريةالقيمة  لاير سعودي 1المستوى   2المستوى   3المستوى    اإلجمالي 

      2021ديسمبر 31

      بالقيمة العادلة مقاسةموجودات مالية 

بالقيمة العادلة من خالل  مدرجةموجودات مالية 

            6.799.121 - - 6.799.121 6.799.121 الربح أو الخسارة 

            6.799.121 - - 6.799.121 6.799.121 اإلجمالي

 سعوديلاير 
 

    

      2020ديسمبر  31

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

بالقيمة العادلة من خالل  مدرجةموجودات مالية 

            2,557,222        - - 2,557,222 2,557,222 الربح أو الخسارة 

            2,557,222        - - 2,557,222 2,557,222 اإلجمالي
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 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 الموجودات والمطلوبات  استحقاق تواريختحليل  -14

 يبين الجدول أدناه تحليل الموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها، على التوالي: 

 اإلجمالي ا  شهر 12بعد  ا  شهر 12خالل  

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2021 ديسمبر 31كما في 
       

    الموجودات

 4,825,897 نقدية وشبة نقدية 
- 

4,825,897 

 6,799,121 - 6,799,121 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 551,463 - 551,463 مدفوعة مقدما  ومدينون آخرون  مصاريف
       

 12,176,481 - 12,176,481 إجمالي الموجودات
       

    المطلوبات 

 39,036 أتعاب إدارة مستحقة 
- 

39,036 

 51,504 - 51,504 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
       

 90,540 - 90,540 إجمالي المطلوبات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 اإلجمالي ا  شهر 12 بعد ا  شهر 12خالل  

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2020ديسمبر  31كما في 

       

    الموجودات

 9,694,616 نقدية وشبة نقدية 
- 

9,694,616 

 2,557,222 - 2,557,222 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 20,108 - 20,108 مدفوعة مقدما  ومدينون آخرون  مصاريف
       

 12,271,946 - 12,271,946 إجمالي الموجودات
       

    المطلوبات 

 11,797 أتعاب إدارة مستحقة 
- 

11,797 

 33,439 - 33,439 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
       

 45,236 - 45,236 إجمالي المطلوبات 
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 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 المالية إدارة المخاطر -15
 

 االئتمانمخاطر 

يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي  ال. لخسارة مالية اآلخر الطرفمما يؤدي إلى تكبد  بالتزاماتعدم مقدرة ورف ما على الوفاء  االئتمانتمثل مخاور 

لمخاور االئتمان، وتقليل المعامالت مع أوراف مقابلة محددة، وتقويم الجدارة  التعرضاتمعتمد. تتم إدارة مخاور االئتمان والحد منها وذلك من خالل مراقبة 

مدير  مو. يقالمقابلةخارجية لألوراف الئتماني االتصنيف ال أنظمةسا  االئتمانية باستمرار لألوراف المقابلة. تتم إدارة مخاور االئتمان بشكل عام على أ

 الصندوق بإدارة مخاور االئتمان وذلك من خالل مراقبة التعرضات لمخاور االئتمان والتعامل مع األوراف المقابلة المشهورة. 

 

 بنود قائمة المركز المالي:  الصندوق بشأن تعرض لهايحد األقصى لمخاور االئتمان التي يوضح الجدول أدناه ال

 

 2021ديسمبر  31 

 سعودي لاير

 2020 ديسمبر 31

      سعودي لاير

 9,694,616   4,825,897 نقدية وشبه نقدية

      2,557,222 6,799,121 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات

 11,625,018  12,251,838      

 
 السيولةمخاطر 

ويتها من خالل والتي تتم تس المالية لمطلوباتل المصاحبة اللتزاماتلالزمة للوفاء باالصندوق في توفير األموال ا يواجهاتمثل مخاور السيولة الصعوبات التي 

 . والموجودات المالية األخرى يةتقديم النقد
 

مالكي  تباستردادالمخاور السيولة بشأن الوفاء  الصندوق ، وبالتالي يتعرضهاردادواست الوحدات فياالشتراك  شرووتنص شروو وأحكام الصندوق على 

في  ةجويسمح للصندوق باالقتراض للوفاء بتلك االستردادات. تعتبر األوراق المالية الخاصة بالصندوق قابلة للتحقيق الفوري حيث أن جميعها مدرالوحدات. 

. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة والتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء سعوديةال العربية المملكة في المالية األوراق سوق

 بااللتزامات عند نشوئها.

 

عام واحد من  خاللسويتها تقارب قيمها الدفترية وجميعها سيتم ت المالية القوائم إعداد بتاريخلجميع المطلوبات المالية للصندوق  المخصومة غير إن القيمة

 .المالية القوائم إعداد ختاري

 

 مخاطر السوق 

لى دخل ع ،وأسعار العموالت ،ل العمالت األجنبية، وأسعار األسهميالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحو تأثيرتمثل مخاور السوق المخاور الناتجة عن 

الخاصة به. إن الهدف من إدارة مخاور السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضات لمخاور السوق ضمن مستويات مقبولة مع  النقدية تدفقاتالصندوق أو ال

 الحفاظ على العائد.

 
 

 مخاطر العمالت
ألدوات المالية يتم تسجيل ا جنبي.تمثل مخاور العمالت المخاور الناتجة عن التقلبات التي تطرأ على قيمة أداه مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف األ

 ، ال يتعرض الصندوقعليهبالريال السعودي.  دائنون،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وال المدرجةالمالية  والموجودات يةللصندوق، أي النقد

 .عمالتاللمخاور 
 

 

 أسعار الفائدة  مخاطر
 . السوق في الفائدة أسعار في التغيرات بسبب المستقبلية النقدية تدفقاتها أو المالية األدوات قيمة تقلب مخاور هي الفائدة أسعار مخاور
 حيث دةفائ أسعار مخاور ألي الصندوق يخضع ال ، ذلك عن النظر بصرف. ثابت فائدة بسعر األجل قصيرة وديعة هي الصندوق يودعها التي ألجل الوديعة

 .عمولة تحمل ال األخرى المالية والمطلوبات الموجودات جميع أن

 

 أسعار األسهم  مخاطر

 .السوق سعروالتي تعود الى التغير في  االسعارفي  التقلباتالمالية  األدوات بتعرض األسهم أسعار مخاور تتمثل

 

 مدير قوري عن المخاور هذه إدارةمن عدم اليقين بشأن األسعار المستقبلية. تتم  الناتجة السوقسعر  بمخاور التأثرالصندوق تعتبر سريعة  استثمارات

 . االستثمار محافظ تنويع خالل من الصندوق



 األولية للطروحات كابيتال  احلري صندوق
 من قبل شركة اخلري كابيتال السعودية ( ارمد)
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 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 تتمة - إدارة المخاطر المالية -15

 

 الحساسية  تحليل

يتم عمل كما في تاريخ التقرير.  %5في سعر سوق األسهم الفردية بنسبة  والنقص الزيادةالجدول أدناه مدى التأثير على الربح أو الخسارة من خالل  يوضح

 .تظل ثابتة األجنبية،خاصة أسعار الفائدة والعمالت  األخرى،يفترض التحليل أن جميع المتغيرات  التقديرات على أسا  االستثمار الفردي.

 
 ديسمبر 31 

 2021 

 سعودي لاير

 ديسمبر 31

 2020 

      سعودي لاير

 127,861 339,956 ٪5 زيادة

 (127,861) (339,956)  ٪5 نقص

 

 الالحقة األحداث -16

 المالية البيانات هذه في إفصاح أو تعديل تتطلب المالية البيانات هذه إصدار وقبل التقرير لتاريخ الحقة أحداث أي تحدث لم

 

 تقويم  لل يوم آخر  -17

 (.2020ديسمبر 31: 2020) 2021 ديسمبر 30هو  سنةكان آخر يوم تقويم لل 

 

 القوائم المالية  اعتماد -18

 (.م2022 مار  20)الموافق هـ 1443 شعبان 17 في الصندوقاعتماد القوائم المالية من قبل مجلس إدارة  تم 

 





 

 

 شركة الخير كابيتال السعودية 

 جدول أعمال اإلجتماع الثاني لمجلس إدارة صناديق الخير كابيتال لعام2021

 صندوق الخير لالسهم السعودية 

 صندوق الخير للطروحات االولية 

 صندوق الخير بلص للصكوك 

 صندوق الخير للمرابحة بالريال السعودي

صندوق الخير كابيتال للتمويل بالهامش    

Alkhair Capital Saudi Arabia 

AGENDA FOR THE 2ND BOARD’ MEETING OF ALKHAIR CAPITAL SAUDI FUNDS 2021 

` 
  

The Agenda for the 2nd  Board Of ALKHAIR CAPITAL 
FUNDS  that will be held on the 27 -12- 2021G 

الخير صناديق إدارة لمجلس  الثاني جتماعإلجدول أعمال ا

 م 2021-12-27، الجاري عقده بتاريخ كابيتال 

 Approve the minutes of the meeting . 
 

 Present and discuss the all public Fund 
performance YTD. 

 Present and discuss the Compliance report. 

 . ق الموافقة على محضر االجتماع الساب 

 منذ بداية العام . صناديق الخيرعرض و مناقشة آداء  

 المطابقة و اإللتزام. عرض و مناقشة تقرير إدارة 

 Verify that no breaches or conflict of interest 
happened since inception. 

 
 Ensure that the fund manager is in line with 

the fund’ T&C.  
 

 Present and discuss the report for services 
providers   

 
 Present and discuss the annual report that 

includes all complaints 
 

 Others subjected to be discussed. 
 

 
 

 
 
 
 

التصديق على عدم وجود تضارب مصالح خالل الفترة  

 .السابقة

مدير الصندوق بالقيود المذكورة في  التزام التأكد من 

  نشرة الشروط و األحكام.

   الخدماتتقرير مقدمي عرض ومناقشة  

 السنوي عرض و مناقشة تقرير الشكاوى  

 

  ى.مواضيع أخر 
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